
Verktygslåda för 
covidsäkra utåtriktade 
aktiviteter och bra tips 
inför digitala möten.



Nedan beskrivs en samling mötes - och aktivitetsformer med anpassning till Covic 19.  
Vi hoppas att arbetsmetoderna nedan kan underlätta för lokalt engagemang även 
under pandemin. 
De arbetsmetoder som föreslås punktas här nedan i en lista för att förtydligas 
ytterligare. I slutet av dokumentet finns lista på konkreta aktiviteter som kan 
genomföras. 

• Utomhusmöten

• ”Passivt” uppsökande.

• Digitala mötesplatser. 

• Enkätarbete analogt samt digitalt. 

• Samarbeten med andra föreningar och organisationer. 

• Trygghetsvandringar.

• Lista på konkreta exempel på aktiviteter att genomföra

• Tips inför digitala möten.

Utomhusmöten
Det klassiska gårdsmötet, men anpassat i storlek och utformning så 
smittspridningsrisk minimeras. 
Max 49 deltagare
En funktion (1-2 personer) som har till uppgift att deltagarantalet ej överskrids, 
att avstånd hålles samt att i förväg möjliggör avståndshållning med tex. fysiska 
avgränsningar.
Viktigt blir också att i inbjudningar och anslag göra det tydligt att begränsningar 
råder samt påminna om vikten med social distansering.
Genom att vidta dessa åtgärder tror vi att man med gott samvete, om än under 
något skiftande former, kan återgå till relativt normala ”gårdsmöten” igen.

Passivt uppsökande
Uppsökande verksamhet men där målgruppen själv tar frivillig kontakt, tänk tält 
eller eventbord på allmän plats.

Aktiviteten manar till samtal på behörigt avstånd . Men också där interaktionen med 
boende kan vara att de får/lämnar skriftlig information. Kan läsa upphängd eller 
utplacerad information samt ges möjlighet till dialog och tycka till. Max 49 deltagare
En funktion (1-2 personer) som har till uppgift att deltagarantalet ej överskrids, 
att avstånd hålles samt att i förväg möjliggör avståndshållning med tex. fysiska 
avgränsningar.
Viktigt blir också att i inbjudningar och anslag göra det tydligt att begränsningar 
råder samt påminna om vikten med social distansering.
Genom att vidta dessa åtgärder tror vi att man med gott samvete, om än under 
något skiftande former, kan återgå till relativt normala ”Torgmöten” igen.



Digitala mötesplatser
Digitala plattformar ser vi som ett utomordentligt verktyg som alternativ till fysiska 
trivselaktiviteter, dessa kan då genomföras utan risk för smittspridning. Nedan följer 
ett urval av de plattformar vi rekommenderar samt exempel på aktiviteter som kan 
hållas med hjälp av dessa.

Digitala anslagstavlor och kollaborativa ytor:

www.facebook.com
www.instagram.com
www.padlet.com
www.linoit.com
www.mural.co
www.airtable.com
www.trello.com
www.miro.com
www.loomio.org
www.whiteboard.fi
www.answergarden.ch
www.blogger.com
www.wordPress.com eller www.wordpress.org

Uppmärksamma högtider och hålla i temadagar
Lokala hyresgästföreningar har en lång tradition att hålla i aktiviteter där man 
uppmärksammar olika högtider för att visa på ”olika” bakgrunder och lära sig av 
varandra olika traditioner. 

• Bjuda på enkla maträtter från olika kulturer 
• Tända ljus i området/LH lokalen när det är högtider (lokaler ska kännas levande, 

även   om vi inte ska vistas i lokalerna)
• Digital julkonsert
• Tematävlingar med tex. finaste julgranen, häftigaste halloweenkostymen, 

snyggaste pepparkakshuset (där man får skicka in bild och sedan ha en 
omröstning)

Länkar

https://temadagar.se
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/mer-information/
internationella-fn-dagar/
http://www.helgdagar.com/religions/religion_0_31.htm
https://mkalmanackan.se/

Frågesport, tipspromenad, tävlingar & skattjakt

https://kahoot.com/
https://kwiss.me/   
https://quiza.nu/
https://matteolsson.se/
https://mixquiz.se/
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https://senior.mediapoolen.se/
https://jeopardylabs.com/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/

Tipspromenad

https://www.gpsquiz.com/
https://tipsrundan.se/ (app)
https://www.quiz-walk.se/
http://www.webbkameror.se/tipstolva/
https://www.xnoteapp.com/sv/tours-and-treasure-hunts
https://geocaching.se/ 

Enkäter
Ett bra och säkert sätt för att inhämta information och tankar från tex de boende i 
ett område.

Enkäter och anslag kan användas som ett verktyg för att ersätta möten där 
primärmotivet är informationsinhämtning. Fysiska lappar i trappuppgångar och 
brevinkast kan nyttjas. En snygg detalj vore då om en returpostlåda finns i området 
för de svarande som ej i person vill återlämna den svarsfyllda enkäten. Digitala 
enkäter fungerar enligt rutin men då en av farhågorna från vår sida är att den 
riskgrupp som kanske mest gagnas av de digitala lösningarna också sammanfaller 
med den minst tekniskt kunniga, rekommenderas en väl utvecklad rutin för fysiska 
enkäter.  

www.mentimeter.com
www.surveymonkey.com
www.voto.se
www.testmoz.com
Google Formulär

Samarbeten med andra organisationer
För uteaktiviteter och digitala möten föreslås samarbete med olika lokala 
föreningar och studieförbund. Till exempel ABF med digitala kurser/studiecirklar, 
gårdsmusikanter med mera. Andra förslag är PRO, idrottsföreningar för att till 
exempel ordna gemensamma promenader, stavgång, utegympa, bokcirklar, utelekar 
med barn och ungdomar med mera.
Kan även vara bra att samarbeta kring lokala aktiviteter med bostadsbolagen och 
kommunen.
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Samarbete kan gynna fler och att det finns olika alternativ. De som vill göra digitala 
saker kan vara med på det och de som heller vill ses utomhus kan vara med på de 
aktiviteterna. Det är viktigt att vi hittar på saker för att hålla igång verksamheten 
och visa att vi finns kvar i områdena.

Trygghetsvandringar
Trygghetsskola
Fixa en trygghetsskola, inte boskola. Kör som studiecirkel eller hel-/halvdag med 
inbjudna medverkande.

Det finns olika material som man kan diskutera trygghetsfrågor utifrån olika 
perspektiv. Det kan vara allt från sophantering, skötsel av grönområden, 
trygghetsundersökningar, brottsstatistik, att tänka på vid kris osv.
 
Exempel på funktioner som kan medverka:

• Grannsamverkan (Polisen) 
• Kommunpolis/områdespolis
• Räddningstjänst 
• Civilförsvarsförbundet
• Kommunala tjänstemän, t.ex. trygghets-/säkerhetsansvarig, 

preventionssamordnare, fältarbetare, socialsekreterare
• Trygghetsväktare
• Bostadsbolag
• Nattvandrare i kommunen
• Kvinnojour/mansjour

Trygghetsvandringar
• Traditionella trygghetsvandringar, man går i mindre grupper och håller sig till 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (bifogar material)
• Inför varje vandring hålla tänt i LH lokalen, så man signalerar att LH gör 

verksamhet
• Rasta hunden tillsammans
• Föreslå en tid under en eller två dagar i veckan med en mötesplats att utgå ifrån. 

De som kan och önskar, kan rasta hundarna tillsammans. Möjlighet för grannar 
att mötas, lära känna varandra och samtala om aktuella boendefrågor. Detta 
kan ses som en trevlig men också trygghetsökande aktivitet.   

   



Lista på möjliga aktiviteter att genomföra
 
Nya/nygamla mötesformer mellan och med grannar:
• Trapplappar
• Balkong- och fönstersamtal
• Kommunikations via facebookgrupper, Messenger, Skype, WhatsUp m.fl. 

gratisappar
• Fika i dörröppningen

Sysselsättning inomhus:

•  Uppmana till digitala utbildningar genom Lärkan m.m. (Lärkan finns tillgänglig 
för alla medlemmar på hyresgastforeningen.se - inlogg sker genom bank-id)

• -Digitala trygghetsvandringar
• Läxhjälp – många barn och unga behöver extra stöd när lärare ofta är sjuka; 

läxhjälp kan också ske via länk eller telefon
• Skapa eller ta del av digitala föredrag (t.ex. på Youtube)
• Starta en online bokklubb för området
• Starta ett film-, dokumentärs- och diskussionsforum online
• Bilda en grupp för LH/bostadsområdet på Facebook (om det inte redan finns)
• Bilda intressegrupper
• Skapa studiecirklar, som kan mötas online (ABF har digitala lösningar! Varför 

inte digitala cirklar i ämnen som rättigheter och skyldigheter, bostadspolitik, 
miljöfrågor mm?)

• Börja spela bridge eller schack online tillsammans
• Digitala stickcaféer (på Teams eller Messenger)
• Ta del av kostnadsfria onlinekurser (t.ex. genom ABF, Folkhögskolor, PRO)
• Yoga eller Tai Chi (det finns t.ex. appar för egen träning hemma)
• Digitala konst-/fotoutställningar med konst och foton från området

Utomhusaktiviteter för alla åldrar och för barn:

• Trygghetsvandringar och nattvandringar
• Utomhusfika på gården (med avstånd)
• Tipspromenader (t.ex. om området?)
• Stadsvandringar (låt t.ex. en person som bott länge i området berätta om dess 

guldkorn, smultronställen, hemligheter och anekdoter)
• Stöd för studerande som är ”fast” hemma att aktivera sig: hjälpa yngre 

med läxhjälp och stöd inför prov, uppmuntra till att skapa musik och filma 
musikvideos, grilla tillsammans utomhus, hjälpa yngre barn med träning osv.

• Fotboll och utegym
• Gemensamma skogspromenader
• Konstkurser och/eller konstutställningar med konst av boende
• Fotokurser och/eller digitala fotoutställningar av foton från området
• Fågelskådning – eller ormsafari
• Yoga, Qi Gong eller Tai Chi
• Överlevnadsskola i skogen (vad går egentligen att äta?)
• Starta en så- och fröskola (går det att odla potatis i en bunke på balkongen? 

Dela sticklingar med varandra, mm.)
• Kojbygge i skogen
• Allsång och/eller musikquiz
• Teaterföreställningar och/eller teaterkurser, t.ex. genom samarbete med lokala 

teatrar eller kulturskolor
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